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Slaapprogramma 

Een data-driven analyse van jouw slaap- en leefgedrag op je 
energieniveau onder persoonlijke begeleiding 
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Je hoeft niet gepromoveerd te zijn om te weten dat slaap essentieel is. Iedereen die moeite heeft 

om de volgende dag door te komen na een slechte nacht, kan je dat vertellen. Maar hoe essentieel 

is slaap nou daadwerkelijk? Studies wijzen het volgende uit: 

     Op persoonlijk niveau, is de kwaliteit van slaap een voorspeller van geluk of het 

tevredenheidsniveau van mensen - Hargreaves (2000) & Shin & Kim (2018) 

 

     Slaap is gerelateerd aan korte termijn uitval en het aanwezig zijn maar weinig uit 

handen krijgen - Burton et al. (2017) 

     Slaap en mentale en fysieke stress beïnvloeden elkaar sterk - Åkerstedt et al. (2002) & 

Huang et al. (2011) 

     Positief verband tussen kwaliteit van slaap en de mate van productiviteit op het werk 

- Gingerich et al. 2018) 

     Het promoten van gezondheid en slaap door organisaties via gezondheidsprogramma’s 

doet de slaaptijd en -kwaliteit van werknemers en hierop hun prestaties overdag 

toenemen - Robbins et al. (2019) 
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Waarom? 

http://www.mindandhealth.nl/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)72075-4/fulltext
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01589/full
https://journals.lww.com/joem/Abstract/2017/02000/Association_Between_Employee_Sleep_With_Workplace.7.aspx
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022399902004476
https://journals.lww.com/bpmonitoring/Abstract/2011/06000/Poor_sleep_quality%2C_stress_status%2C_and_sympathetic.3.aspx
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0890117117722517
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0890117119841407
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Informatie wordt verkregen via een biometrische ring, 

weekschema, slaapvragenlijst, Persoonlijk Energiedashboard 

en gespreksessies. Aan de hand van deze informatie, wordt er 

in ons data- analytics platform gezocht naar verbanden, waarbij 

biomarkers tegen elkaar kunnen worden afgezet om verbanden 

te  ontdekken. 

 
 

Wat mag je verwachten? 

Een doorgronde analyse van welke effecten jouw leefritme, persoonlijke kenmerken, agenda en 

gedrag hebben op je slaap en energie. Data wordt gekoppeld aan je persoonlijke ervaringen. 

 
Het verschil wat we hier maken, is je op een inzichtelijke manier in dit proces meenemen, zodat 

je de mechanismen die slaap reguleren leert begrijpen. Dit levert een duidelijk theoretisch kader 

op, waar met succes praktische interventies aan opgehangen worden. Je leert begrijpen waarom 

je iets doet. Dit is belangrijk, want voldoende informatie geven en het begrijpen van aanbevelingen 

verhoogt de motivatie en trouw van het opvolgen van leefstijl gerelateerde interventies. - 

Kähkönen et al. (2015), Levesque et al. (2012) & Robinson et al. (2008) 

 
Na afloop ben je zelfredzaam in het aansturen van de kwaliteit van je slaap en algehele 

energieniveau. 

Met dit slaapprogramma boek je dus de volgende resultaten: 1. een kraakheldere analyse van 

jouw slaap uitdaging, en 2. wat je kunt doen om goed te slapen. 

 

Hoe? 
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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jan.12708
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jan.12708
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jan.12708
https://pdfs.semanticscholar.org/4088/40f52facd609dc6f4f2cf0fa911355e79ec5.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1745-7599.2008.00360.x
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Tijdlijn van het 3 maanden traject: 
 

Stap 1 - Telefonische intake 

Kennismaking, bespreken van de uitdaging op het gebied van slaap en het vaststellen van een concreet en 

haalbaar doel. 

 

Stap 2 - Aanschaf of lease biometrische ring 

Bij de lease van de ring handelen wij alle logistieke zaken af m.b.t de ring, zoals het organiseren van de test ringen 

en het instellen van account. Na afloop van het traject kan je de ring tegen een gereduceerd tarief overnemen. 

 

Stap 3 - Uitvragen slaapvragenlijst, Persoonlijk Energiedashboard en weekschema 

Belangrijke subjectieve data waarbij uitgebreid de context van je slaapuitdaging in kaart wordt gebracht.  

 

Stap 4 - Periode van data verzamelen 

Dit behelst circa 7 weken. Het is belangrijk dat deze periode niet te kort is, om meetfouten en verkeerde inferenties 

te voorkomen. 

 

Stap 5 – Slaapeducatie 

Circa een week voor de eerste lange fysieke 1-op-1 krijg je een online workshop toegestuurd, waarbij wordt 

ingegaan op wat slaap is, hoe het gereguleerd wordt, welke hormonen hiermee gepaard gaan, wat slaaphygiëne is 

en wat goede slaaproutines zijn. Het is de bedoeling dat je deze workshop (in de vorm van een audiobestand) 

beluistert, alvorens de coaching begint. 

 

Stap 6 – Data-analyse door een professional 

Een eerste synthese van de objectieve en subjectieve data. Hier tonen zich o.a. patronen van de slaap en 

verbanden tussen verschillende biomarkers. Hier halen we o.a. gerichte vragen uit. 

 

Stap 7 – Fysieke coaching sessie  

In deze sessie gaan we diep met elkaar in gesprek. Reserveer hier zeker 2 uur voor. 

 

Stap 8 – Uitwerken van Plan van Aanpak met gepersonaliseerde evidence-based interventies 

Dit breng de rode draden samen tot een kraakheldere analyse en conclusie en biedt een overzicht wat je kunt gaan 

doen om je doelstelling te behalen. 

 

Stap 9 - Strategische bel 

Hier maken we de overvloed aan informatie klein en simpel: wat spreken we concreet af. 

 

Stap 10 – 3 maanden sessie online of fysiek 

Check-in en verdieping: hoe gaat wat, wat dienen we aan te passen, waar is nog ruimte. 

 

  

 
04 

http://www.mindandhealth.nl/


www.mindandhealth.nl  

 
 
 
 
 

Investering: 

Optie 1: 

Lease biometrische ring, data-analyse, intake- en strategische bel, workshop ‘’hoe slaap 

wordt gereguleerd’’, coaching sessies en advisering, gepersonaliseerd verslag met Plan van 

Aanpak, 24/7 hulplijn bij vragen per email. 

€ 1365,- incl. lease biometrische ring, excl. verzendkosten ring. 

Lease p.m. na traject: € 75,-,  

Optioneel: ring is na afloop voor gereduceerde prijs over te nemen. 

 

Optie 2: 

Eigen aanschaf biometrische ring, data-analyse, intake- en strategische bel, workshop ‘’hoe 

slaap wordt gereguleerd’’, coaching sessies en advisering, gepersonaliseerd verslag met 

Plan van Aanpak, 24/7 hulplijn bij vragen per email. 

€ 1285,- excl. lease biometrische ring (eigen aanschaf: € 329,- incl. verzendkosten en testringen) 

 
Prijzen zijn exclusief BTW. 

 

 
Privacy 

Data wordt niet buiten Mind&Health gedeeld. Na afloop wordt data ontkoppeld van ons 

data-analytics platform. 
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Kijk eens op onze website bij: 
 
 

      Vitaliteitsanalyse

    Slaapprogramma 

      Onze pagina over slapen 

     Blogs over slapen 

      Boekentips over slapen 

     Slaapcoach Nick Stöpler 

 
 
 
 
 
 

CONTACT 

IJsselmeerweg 100D 

1411 DL Naarden 

+31 35 7440303 

office@mindandhealth.nl 
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Meer weten of lezen? 

https://mindandhealth.nl/hoe-houd-je-medewerkers-vitaal-energiek-en-gezond/
https://mindandhealth.nl/hoe-houd-je-medewerkers-vitaal-energiek-en-gezond/
https://mindandhealth.nl/slaapprogramma/
https://mindandhealth.nl/slapen/
https://mindandhealth.nl/blogs-over-slapen/
https://mindandhealth.nl/boekentips-over-slapen/
https://mindandhealth.nl/slaapcoach-nick-stopler/
mailto:office@mindandhealth.nl
http://www.mindandhealth.nl/
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